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Po několika letech vyjednávání 
kladenští zastupitelé posvětili 
projekt, díky kterému na místě 
autoparku vznikne školící stře-
disko. 
„Se středočeskými vodárnami jsme 
o budoucím využití dnes zchátralé 
části bývalých kasáren vyjednáva-
li déle než rok. Výsledkem bude 
unikátní centrum zaměřené na ky-
berbezpečnost a školení pro jejich 
pracovníky vodáren z celé Evro-
py,“ uvedl zastupitel Dan Jiránek a 
dodává. „Pro Kladno to znamená 
nová pracovní místa, kultivaci pro-
storu, kde vznikne veřejný park a 
podzemní parkoviště prosto aut.“
Ve vnitropodnikové soutěži byla 

dána přednost řešení solitérního 
objektu před blokovou zástavbou 
pozemku z důvodů vytvoření atrak-
tivního přírodního volného prostředí 
parku s rybníkem, komunitní zahra-
dou.
 Je to varianta přírodního parku de-
monstrující vrácení pozemku s vyži-
lým provozním areálem zpět příro-
dě, která byla upřednostněna před 
navrženým dlážděným náměstím ve 
středu blokové zástavby. Zároveň 
je tento způsob zástavby solitérním 
objektem vstřícnější pro své okolí. 
Objem objektu byl navržen ve tvaru 
válce s vnitřní dvoranou v podobě 
vodní kapky.

Zoopark Zájezd otevřen        
str. 3
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„Otevřeno máme podle naříze-
ní vlády s omezenou kapacitou na 
20%. Proto bych chtěla poprosit 
všechny, aby si, návštěvu předem 
rezervovali na adrese 
zoopark.reenio.cz. 
Hlavně o víkendu, pokud je hez-
ké počasí, se tak vyhnou čekání,“ 
uvedla zakladatelka ZOO Dana 
Fraňková a dodává 
„Nechceme si stěžovat. Ta doba 
byla a je těžká pro každého. Lidé 
pomohli nám, a tak se snažíme po-
moct snížením vstupného alespoň 
ve všední dny zase my. V okolí 
Kladna není moc míst kde se mo-
hou děti potkat se zvířátky a my 
se těšíme na každého kdo bude po 
dlouhé době chtít podívat na kou-
sek přírody.“  
Více než 200 dní byly zoologické 
zahrady zavřeny. Tento čas se v zo-
oparku alespoň částečně rozhodli 
využít, k opravě starých částí. 
Díky dobrovolníkům a darům od 
sponzorů tomu nyní vzniká série 
menších expozic s názvem Ame-
rika, V té budou mít návštěvníci 
možnost pozorovat i v zimních 
měsících například opičky z jižní 
Ameriky. 
Krom návštěvy můžete zoopark 
podpořit i darem na transparentní 
účet č.: 123-1632310247/0100.

Zoopark Zájezd je otevřen
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Pod korytem řeky Labe v Obříství 
hloubí unikátní mikro tunelovací 
stroj Ludmila dva souběžné tunely 
pro nové potrubí takzvané vodo-
vodní shybky. Ta původní byla za 
hranicí živostnosti a s tím se pojilo 
i ohrožení dodávek pitné vody pro 
Kladno a okolí. 

„Tuto metodu mikrotunláže jsme 
zvolili zejména proto, že je šetrnější k 
přírodě a k samotné řece Labe. Stave-
niště nemusí být tak rozsáhlé,“ uvedl 
předseda představenstva VKM Radek 
Větrovec (ODS) a dodává „s ukonče-
ním prací počítáme v příštím roce.“

Pod Labem bude položeno potrubí 
o šířce 1200 mm o celkové délce 
2x141m v hloubce 11 metrů. 

Když pracuje Ludmila
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Zdeněk Dědek je Kladeňák, kte-
rý se před více než rokem pustil 
do podnikání a začal péct bá-
bovky pro lidi s intolerancí na 
laktózu.
 
Co vás přivedlo k nápadu vyrábět 
pečivo bez laktózy tedy bez mléka 
a másla?
V prvé řadě je to má intolerance 
laktózy a v té druhé, láska k sladké-
mu. Na začátku roku 2020 nastala 
situace, kdy jsem si začal vařit sám, 
a tak jsem přešel i k pečení mouční-
ků. Rodině a kamarádům chutnalo 
vše co jsem upekl, a proto jsem se 
rozhodl péct i pro ostatní. Hlavně 
mi přišlo důležité nabídnou lidem 
se stejnou intolerancí, kterou mám 
já, něco, co má opravdu chuť a je 
to cenově dostupné. Toto vše vedlo 
ke vzniku Zdendových dobrot - pe-
čení bez mléka a másla. První s čím 
chci veřejnost oslovit, jsou bábov-
ky. Kdo by je neznal a neměl rád. 
V tuto chvíli se mi podařilo k doko-
nalosti přivést 18 různých příchutí.

Je možné že někdo trpí intoleran-
cí na laktózu a neví o tom?
Sám za sebe mohu říci, že v tak vel-

ké míře, s kterou se potýkám, se už 
narodíte. Nepřijde to z ničeho nic. 
Každopádně určitě v lehčí formě 
na to přijdete během života. Kdy se 

necítíte komfortně a začnete vyřa-
zovat různé potraviny ze svého jí-
delníčku.

Napohled jsou vaše výrobky k ne-
rozeznání od těch „normálních“ 
pozná běžný člověk rozdíl?
To je sporné, někdo, kdo peče bá-
bovky na každý víkend změnu po-
cítí. Ten, kdo je má méně často, 
rozdíl ihned nepozná. Ze zpětných 
vazeb vím, že jsou bábovky vláč-
nější, nadýchanější a necítíte se po 
nich těžce. Ale stoprocentně každý 
pozná rozdíl u veganských variant. 
Určitě se nejedná o negativní změ-
nu, jsou o kousek sladší a sytější.

Kde můžou zájemci vaše pečivo 

objednat nebo koupit?
Objednat si je mohou u mě osob-
ně. Lidé mě naleznou na  stránkách 
Facebooku pod názvem Pečení 
bez mléka a másla či na Instagra-
mu Zdendovy dobroty. Také jsou 
ve finální tvorbě webové stránky, 
takový první e-shop s bábovkami. 
O jejich zpuštění budu své sledují 
informovat na sociálních sítích.
A zakoupit si mé bábovky můžete v 
restauraci Gome na Kladně a  také 
v Praze 8 v Biocentru u obchodního 
domu Krakov a téměř každou so-
botu na Farmářských trzích v Bu-
štěhradě.
Ještě bych chtěl zmínit, že jsem byl 
oficiální partner projekce autokina 
v ledním hokeji FINÁLE CHANCE 
LIGY sezona 2020 / 2021 Kladno – 
Jihlava. Moc děkuji za spolupráci 
Rytířů Kladno konkrétně marke-
tingového a produkčního manažera 
pana Adama Soukupa.

Zdeněk Dědek Pečivo vyrobené 
bez mléka a másla

Začínáte podnikat? Máte 
zajímavý nápad a chtěli bys-
te, aby se o tom Kladeňáci 
dozvěděli? 
Dejte nám vědět na: 
redakce@kladenak.com

MADE IN KLADNO
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Sanitky budou sloužit pacien-
tům všech oddělení k urgent-
nímu transportu, převozu na 
vyšetření a potřebné zákroky 
i k přepravě mezi zdravot-
nickými zařízeními. Sanitní 
vozidla pořídila kladenská 
nemocnice celkem za 7,9 mi-
lionů korun včetně DPH.

„V únoru jsem tady v rozhovoru 
sliboval nové sanitky pro nemoc-
nici, máme duben a sanitky jsou na 
místě. Celkem devět sanitek nahra-
dí část stávajících, které už byly 
mnohdy za hranicí provozuschop-

nosti,“ uvedl člen představenstva 
nemocnice Lukáš Hanes. 

„Nové vozy nabízejí vyšší komfort 
jak pro pacienty, tak i pro zdravot-
níky, kteří s pacienty manipulují. 
Sanitky jsou vybaveny nejnovější 
transportní technikou, transportní-
mi nosítky a infarktovým křeslem, 
což patří v současné době mezi 
nejkomfortnější a nejbezpečnější 
prostředky pro přepravu. Samozřej-
mostí je sklopná nájezdová rampa 
pro snadnější a bezpečnější nalože-
ní imobilních pacientů. Vozy mají 
také lepší systém vytápění a kli-
matizace, který celé posádce zvýší 
pohodlí. Novinkou oproti starým 
vozům je navigace integrovaná do 
palubní desky, osvětlené skříňky 
pro uložení zdravotnického mate-
riálu a otočná boční sedačka, která 
umožní bezproblémovou přepravu 
invalidních vozíků,“ popisuje vý-
hody nových vozů Štefan Šulgán, 
vedoucí dopravy Oblastní nemoc-
nice Kladno.

Dopravní služba kladenské 
nemocnice
• Pracuje sedm dní v týdnu, čtyři-

advacet hodin denně. 
• Zaměstnává 24 řidičů.
• Provozuje celkem 15 sanitních 

vozů Ročně přepraví 38 tisíc 
pacientů.

• Sanitky najedou 59 tisíc km za 
měsíc. 

• Za loňský rok vozy najezdili 
713 249 kilometrů.

Pacienty kladenské nemocnice bude od 
dubna přepravovat devět nových sanitek
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Mít promo fotografii z kavárny je dnes 
stejně cenné, jako hrát koncert naživo. 
Kulturní marast nebere naději pořada-
telům, ale ani kapelám a dalším uměl-
cům. Proto je už nyní na tento podzim 
naplánovaný koncert slovenské punk 
rockové skupiny HORKÝŽE SLÍŽE z 
Nitry. 

Kladeňáci se mohou těšit na další po-
řádnou párty 9. října 2021 a pořadatel 
koncertu Michal Muláček doufá, že ne-
zůstaneme jenom u těšení se a pití kafe, 
ale zase bude před kladenským kultu-
rákem fronta lidí ve věku od 15ti do sta! 
“Na Slíže je parádní, jakou šanci li-
dem nabízí se doslova utrhnout z den-
ního rytmu práce, školy a povinností! 
Vlasové kreace fanoušků plné pestrých 
barev, cvočky a kovové doplňky nejen 
na oblečení, které by strhli nejeden 
letištní bezpečností rám a Češi? Ti tu 
zpívají slovenské texty, jako by nikdy 
nedošlo k rozdělení dvou bratrských 

národů“ říká Muláček a nabízí pohled 
do minulosti. 

Kdysi na Kladně fungovala klubová 
scéna, kterou vedl KLUB 19. 
POZOR! Neplést si s Covidem19! 
Do “devatenáctky“ se na místě dneš-
ní SKS arény chodilo na začínajícího 
Divokýho Billa, Anetu Langerovou a 
další, ale především na pravidelný hu-
dební DJ program. Tady pro Kladeňá-
ky zahráli Slíže poprvé, ale s koncem 
klubu je Kladno nevidělo několik let. 

“Když jsem tehdy Slíže v roce 2007 
oslovil, tak akorát plánovali sňůru k 
albu Ukáž tú tvoju ZOO. Vzpomínám 
si, že to album bylo pro Slíže v Če-
chách zlomové a začali se více objevo-
vat  v rádiu, na festivalech a samostat-
ných koncertů také začalo přibývat.“ 
dodává manažer kladenského Domu 
kultury, který zde za 16 let uspořádal 
už více jak 180 kulturních akcí.   

ZE ZÁKULISÍ
Jak to vypadá, když přijede spíše pun-
ková, nežli rocková kapela ze Sloven-
ska na štaci do kulturáku? Típnou jo-
inta o fasádu a flašku borovičky zastrčí 
zpátky do tašky s pódiovýma Conver-
skama? “Osobní zkušenost je taková, 
že si frontman kapely Peter Hrivňák – 
KUKO, při posledním koncertu ve své 
šatně studoval Angličtinu z učebnice a 
nálada byla plná příběhů a zážitků z 
přechozího koncertu. Je to prima par-
ta, pro kterou je potěšením připravit 
požadavky ze smlouvy, aby na Kladno 
vzpomínali nejen díky křiku fanynek v 
podprsenkách“ uvádí pořadatel Mi-
chal Muláček.

Pro noviny Kladeňák nám kluci z 
HORKÝŽE SLÍŽE odpověděli na ně-
kolik otázek prostřednictvím svého 
zpěváka Petera Hrivňáka *KUKO*.

To kafe je HORKÝ ŽE?
Rozhovor s kapelou Horkýže Slíže
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Řada skalních fanoušků jistě zná 
český překlad HORKÝŽE SLÍ-
ŽE, ale pro ty co nevědí, je to sku-
tečně TŮDLE NUDLE?
Áno dá sa to tak preložiť. Aj keď 
v Čechách si veľa ľudí myslí že 
Slíže je sloveso zlízať v 3. osobe 

Název kapely vznikl spontánně, 
nebo se jedná o promyšlený akro-
nym? 
Spontánne. Bol vybraný spomed-
zi piatich návrhov:Štrbavý mamut, 
Počas salta, Horkýže Slíže, Vo 
štvorici po opici a V rámci oného. 
Posledné dva návrhy sme využili 
na názvy našich prvých albumov. 

Některé vaše texty doslova zlido-
věli a často je mezi lidmi slyšet, 
že má někdo v p..i na lehátku. 
Skutečně Vaše texty vznikají na 
lehátku? 
Na lehátku nie. To ani nejde. My 

potrebujeme na texty stretávať sa s 
ľuďmi, cestovať a samozrejme zú-
častňovať sa osláv a rôznych párty. 
Máte nový videoklip k písni Keď 
budeš na kompe. Kolik času den-
ně trávíte na počítači?
Ak sa ráta aj  telefón tak dosť. 
Z čeho plyne ta zábavná inspirace, 
kterou známe z vašich textů?
Každý máme iba jeden život, pre-
to nestačí sa inšpirovať iba svojim 
životom . Je potrebné počúvať a 
pomáhať si aj príbehmi druhých.  

Kolik cizích jazyků najdeme ve 
vaší hudbě? Je to angličtina a ….
Taliančina, Španielčina, Nemčina, 
Maďarčina a Čeština Ostatné sa iba 
tvária ako jazyk ale je to len fake 
ako napríklad Indština na posled-
nom albume v skladbe Nebolo to zlé 

Pracujete i v době pandemie na 
nějakých novinkách?

Samozrejme. Určite všetci muzi-
kanti sa vrhli na novú tvorbu, aby im 
doma nehrablo.Takisto je to aj u nás. 
Robíme na novom radovom albume 
ktorý vyjde v lete a je v poradí náš 12. 
Na jakém nejzajímavějším místě 
jste kdy vystupovali?  
V Rakúsku na lodi
 
Stalo se Vám někdy, že jste nedo-
hráli koncert? Hysterická fanyn-
ka, opilý fanoušek, neschopný po-
řadatel apod.?
Opilý fanúšik nám vylial pivo na 
pult a už sa to nerozbehlo. Našťas-
tie sme nedohrali iba tri songy. 

Co byste vzkázali Kladnu?
Že sa na nich do Kladná tešíme a 
už nám všetkým z tej koncertnej 
absencie brní celý človek. Predpo-
kladám že budeme jak odtrhnutí z 
reťaze.



8 Kladeňák

Kladeňáci platí stovky tisíc členovi 
KSČM za nic

Není tomu tak dávno, co jsme 
informovali o nestandartním 
kroku radnice, kterým bylo zvo-
lení Rudolfa Carvana z koaliční 
KSČM za předsedu kontrolního 
výboru. 

Zastupitelé Volby pro Kladno a  
ANO spolu s komunisty zvolili 
jednoho ze svých řad, aby kon-
troloval jejich počínání. Aby 
toho nebylo málo, z původně 
neplacené funkce se stala funk-
ce placená. 

Město do dnešního dne zapla-
tilo panu Carvanovi za kont-
rolu stovky tisíc. Podle zázna-
mů na stránkách města, se od 
výměny na radnici v září 2020 
kontrolní výbor který má pan 
Carvan vést, nesešel ani jed-
nou. 

Jen těžko si lze představit  horší 
využití peněz v době krize, než 
jejich vyhazování za funkci u 
které ani zvolený člen KSČM 
nepředstírá, že by ji vykonával.  

Volba pro Kladno, KSČM a za-
stupitelé zvolení za ANO prodali 
pozemek v Motyčíně za cenu je 
1.769, - Kč/m2. V územním plánu 
byl pozemek veden jako zastavi-
telný. Fakticky šlo o zeleň a malý 
park pro místní.
 
Bylo tu není tu. Zpívá se v Baladě 
pro banditu a podobně je to s měst-
skými pozemky na Kladně které po-
stupně mizí a jsou nahrazovány zá-

stavbou. Chvíli před volbami prodali 
zastupitelé část parku před hlavním 
nádražím. Nyní se to samé stalo ve 
Švermově a nic na tom nezměnily ani 
námitky opozičních zastupitelů kte-
ří prodej Motyčínského pozemku v 
roce 2019 zastavili. 

„Nevidím jediný důvod, proč by se 
mělo město zbavovat zeleně.“ uvedl 
zastupitel za ODS Dan Jiránek a do-
dává.“ Navrhli jsme zastavení prode-

je a pokud už vedení městě má po-
třebu prodávat tak alespoň zveřejnění 
prodeje na některém velkém realit-
ním serveru, kdy by mělo město šanci 
získat z prodeje více. Taková cena ne-
odpovídá ceně stavebních pozemků v 
místě a čase obvyklé.“ 

Námitky ale nic nepomohly a ve-
dení města prodej schválilo. 

Zeleň v Moytčíně se rozplynula 
jako pára nad hrncem


